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Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 4 czeka wyjątkowy maj. Jako 
pierwsza w Tychach szkoła włączyła 
się w kampanię „Rowerowy Maj”, któ-
ra jest realizowana już w 20 miastach 
Polski.

w piątek, 28.04 odbyła się uroczysta inau-
guracja „rowerowego maja” – z uczniami 
spotkali się miłosz Stec, zastępca pre-
zydenta Tychów oraz tyscy radni – Lidia 
Gajdas i michał Kasperczyk.
– dzieci już wcześniej zapoznane zostały 
z regulaminem tej wyjątkowej rywalizacji, 
otrzymały dzienniczki, a klasy – plaka-
ty, na których systematycznie pojawiać 
się będą naklejki – powiedziała dyrek-
tor szkoły anna damaschk. – Kto zbierze 
najwięcej naklejek – wygra cenne nagro-
dy. a przypomnę, że liczą się nie tylko do-
jazdy na rowerach, ale także hulajnogach, 
deskorolkach czy rolkach. ważne jest, 
by podróżować w kaskach i koszulkach 
odblaskowych.
do aktywnego uczestnictwa w akcji za-
chęcał uczniów także wiceprezydent mi-
łosz Stec.

– Jesteście pierwszą szkołą w Tychach, 
która uczestniczy w tej kampanii i wszy-
scy będą obserwować, jak będzie prze-
biegała ona w waszej szkole, ilu uczniów 
w niej weźmie udział – powiedział. – Przy-
puszczam, że w przyszłym roku dołączą 
do was inne tyskie placówki. Ja niestety 
mieszkałem za blisko szkoły, by dojeż-
dżać na rowerze, ale was do tego gorąco 
zachęcam, bo takie podróżowanie to nie 
tylko ruch, a więc kondycja i zdrowie, ale 
również sprawdzenie swojej znajomości 
przepisów ruchu drogowego.
Podczas spotkania dzieci zadawały wie-
le pytań.
– Nie będę mogła dojeżdżać do szkoły 
na rowerze, bo mieszkam w Bieruniu 

i rodzice mi nie pozwolą – żaliła się jed-
na z uczennic.
– musisz się tylko uzbroić w cierpliwość, 
bo przymierzamy się do budowy drogi 
rowerowej z Tychów do Bierunia, więc 
za jakiś czas będziesz mogła bezpiecz-
nie podróżować – odpowiedział wicepre-
zydent Stec.
akcja ruszy 4 maja i potrwa do 31 maja. 
Każdy uczeń czy przedszkolak, który 
przyjedzie do szkoły rowerem, hulajno-
gą, czy na rolkach, otrzyma punkt – który 
symbolizować będą dwie naklejki. Jed-
ną wklei do swojego dzienniczka, drugą 
na plakat klasy. Na najlepszych czekają 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
sponsorów. LS

We wtorek, 25.04 podpisano umowę 
ze spółką Mosty Katowice na nadzór 
autorski związany z projektem przebu-
dowy tyskiego odcinka drogi krajowej 
nr 44 (ul. Oświęcimska). Wartość umo-
wy to nieco ponad 800 tys. zł.

Firma prowadząca nadzór autorski 
sprawuje pieczę nad zgodnością robót 
z projektem budowlanym, wyjaśnia 
wątpliwości dotyczące określonych 

rozwiązań zawartych w dokumentacji, 
uwzględnia możliwość wprowadzenia 
ewentualnych zmian, wydaje rysunki 
zamienne czy uzupełniające. Jak in-
formuje miejski zarząd Ulic i mostów, 
niebawem wyłoniony zostanie Inżynier 
Kontraktu, który będzie zarządzał inwe-
stycją. Postępowanie przetargowe jest 
w toku, otwarcie ofert nastąpi 5 maja. 
Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie 
przetargu na Generalnego wykonawcę 

inwestycji, co także zaplanowano na po-
czątek maja.
Całkowity koszt inwestycji „Budowa bez-
kolizyjnego węzła drogowego w rejonie 
ul. Turyńskiej i ul. oświęcimskiej wraz 
z przebudową ul. oświęcimskiej w Ty-
chach” to 207 mln złotych, z czego dofi-
nansowanie z Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 
167 mln zł. realizacja inwestycji ma po-
trwać do końca 2019 roku. LS

maj na rowerach

Pierwsza umowa

Wypożyczalnie już działają
1 maja ruszyła wypożyczalnia rowerów miejskich. Pojazdy można wypożyczać 
w czterech samoobsługowych stacjach: na Placu Baczyńskiego, przy dworcu 
PKP, przy lodowisku i w Paprocanach (przy pętli trolejbusowej). Przez 15 minut 
z roweru można korzystać bezpłatnie, do 60 min – 1 zł, do 2 godzin – 2 zł, do 3 
godzin – 3 zł, a każda kolejna godzina – 4 zł. opłata przy rejestracji – 10 zł.

Samoobrona dla kobiet
Straż miejska w Tychach organizuje ko-
lejny, 33. już kurs samoobrony dla kobiet. 
Program szkolenia, oprócz podnoszenia 
poziomu sprawności ogólnej uczestni-
czek, obejmuje zajęcia z zakresu prak-
tycznej samoobrony i walki wręcz, sy-
mulacje zagrożeń i podstawowe sposoby 
obrony przed napastnikiem oraz identy-
fikowanie zachowań agresywnych i nie-
bezpiecznych.
Bezpłatne treningi odbywać się będą 
od 6 maja w każdą sobotę o godz. 10 
w zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 
(Budowlanka). Informacje i zgłoszenia: 
tel. 728 835 004 lub e-mail: honorata.
bonczak@umtychy.pl. W

W Święto Konstytucji
Prezydent Tychów Andrzej Dziuba i 
Miejskie Centrum Kultury zaprasza-
ją wszystkich mieszkańców miasta 
do udziału w obchodach 226. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Pierwszym punktem uroczystości miej-
skich będzie ceremonia złożenia kwia-
tów pod pomnikiem ku czci poległych 
Powstańców Śląskich, którą zaplano-
wano przy ul. Katowickiej w Czułowie 
o godz. 10. z kolei w południe w koście-
le pw. św. marii magdaleny odprawiona 
zostanie msza w intencji ojczyzny, po któ-
rej uczestnicy uroczystości przejdą pod 
pomnik Powstańca Śląskiego na Placu 
wolności, gdzie w asyście pocztów sztan-
darowych oddany zostanie hołd twórcom 
pierwszej europejskiej konstytucji oraz 
– jako, że tradycyjnie obchody trzecio-
majowego święta połączone będą z 96. 
rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego 
– uczestnikom tego narodowego zrywu 
miejscowej ludności.
Po uroczystościach pod pomnikiem, około 
godz. 13.30 na rynku rozpocznie się ple-
nerowy koncert muzyki polskiej w wyko-
naniu pianisty wojciecha waleczka oraz 
złożonego z muzyków orkiestry aukso 
zespołu acoustic Quartet. w programie: 
Chopin, Bacewicz, wieniawski, Paderew-
ski, moniuszko, ogiński i Kilar. WW

rockowy stadion
zgodnie z zapowiedziami, że Stadion 
miejski ma być nie tylko areną zmagań 
piłkarzy GKS Tychy, w sobotę, 26 sierpnia 
na obiekcie przy ul. Edukacji odbędzie 
się pierwszy organizowany przez miasto, 
koncert rockowy.
wiemy już, że impreza rozpocznie się 
o godz. 15.30, a na scenie pojawią się: 
miuosh, acid drinkers, myslovitz, Kaliber 
44 i T. Love.
Szczegóły dotyczące zakupu biletów 
na to wydarzenie podamy wkrótce. W
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Dzieci z dzielnicy JUW-e z entuzjazmem włączyły się w akcję „Rowerowy Maj”.

7www.tychy.pl Twoje Tychy |  2 maja 2017


